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यानसु कोर्ााक हे एक लेखक, रेडिओ कलाकार, 
शिक्षक आणि मुलाांचे िॉक्टर होते. िोलांि देिातील 
वॉसाा िहरात ते ज्यू मुलाांच्या एका अनाथालयाचे प्रमुख 
होते. जमानीत हहटलर आणि नार्ी िक्षाचा उदय होत 
असताना कोर्ााक िेकिो अनाथ मुलाांना मायेने 
साांभाळत होते. मुलां तयाांना आिले पिता मानत आणि 
पे्रमाने तयाांना “वदृ्ध िॉक्टर” म्हित.  

कोर्ााक आिल्या अनाथालयातील मुलाांना वाचवू 
िकले नाहीत. िि महायुद्धाच्या अांध:कारात तयाांनी 
मुलाांना सुरक्षक्षत ठेवण्यासाठी प्रयत्ाांची िराकाष्ठा केली. 
िेवटी हहटलरचे सैननक अनाथ मुलाांना टे्रब्लांका गॅस 
चेंबरमध्ये घेऊन गेले. कोर्ााक अखेरियतं मुलाांसोबत 
राहहले. यानुस कोर्ााक याांचे हहटलरच्या 
मतृयूछाविीतील जीवन म्हिजे एक मन हेलावून 
टाकिारी िोकाांनतका आहे. मनुष्याच्या अतुलनीय 
धैयााचीही ही कहािी आहे.   

िपेवि, चचत्र : बबल, मराठी : सिुील मेन्सन 
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1878 या वर्षी युरोिमध्ये एक नवे िवा सुरू र्ाले. रोममध्ये नवा  
िोि ननविण्यात आला. एका नव्या राजाला शसांहासनावर बसवण्यात आले.  

तया वर्षी िॅररसमध्ये एक मोठे आांतरराष्ट्रीय प्रदिान भरवण्यात आले. 
प्रदिानात हजारो कलाकृती होतया. तयात स्वातांत्र्याचे प्रनतक असलेले एक 
शिल्ि होते. प्रदिान सांिल्यावर हे “स्टॅच्यू ऑफ शलबटी” शिल्ि अमेररकेस 
िाठवण्यात आले. फ्रें च लोकाांनी हे शिल्ि अमेररकेस भेट म्हिनू हदले होते. 

1878 मध्ये आगामी सांकटाची चाहूल लागली. जमानीतील गोथा या 
िहरात युरोिमधील िहहले दहनगहृ सुरू र्ाले. यामध्ये मतृ लोकाांच्या 
िरीरावर अांनतम सांस्कार होत असत.  



यानसु कोर्ााक याांचा जन्म 1878 साली िोलांि देिातील 
वॉसाा िहरात र्ाला. अवघा युरोि अतयांत वाईट काळातनू जात 
असताना तयाांनी नायकाची भूशमका बजावली. िोलांिने ‘सवाशे्रष्ठ 
नागररक’ म्हिनू तयाांचा सन्मान केला.  

कोर्ााक याांच्या बालििी वॉसाा हे एक खिू सुांदर िहर होते. 
ते बव्हस्चुला नदीकाठी वसलेले होते. िहरात दगिी रस्ते, 
चेस्टनटची र्ाि,े सावाजननक बागा, हवेल्या, वाि ेहोते.     

कोर्ााकचे आईविील होते जोसेफ आणि सेशसशलया 
गोल्िबस्मथ. तयाचे पिता एक यिस्वी वकील होते आणि आई 
एका प्रनतपष्ठत व्यािाऱ्याची मुलगी होती. ते धमााने ज्यू होते 
िरांतु धाशमाक नव्हते. तयाांनी आिल्या मुलाचे नाव आजोबाांच्या 
नावावरून ठेवले. िरांतु ज्य ूभारे्षतील हहर्षा अिा उच्चाराऐवजी 
सवा तयाला हेनिक म्हि ूलागले. यानसु कोर्ााक हे नाव तयाने 
फार नांतर घेतले.  



बालििी हेनिक गोल्िबस्मथ स्वभावाने अनतिय िाांत 
होता. तो लाकिी ठोकळयाांिी तासनतास खेळत बसे आणि 
कायम स्वपनाांमध्ये हरवलेला असे. आिल्या स्वपनाांमधून 
स्वत:लाच िऱ्याांच्या कहाण्या ऐकवण्याची गांमत तो 
अनुभवत असे. िसु्तकाांचा खबजना साििल्यावर मात्र तो 
हदवसभर िसु्तकाांचाच फििा िािू लागला. 

हेनिकचे काही ननविक शमत्र होते. ते नेहमी 
जवळच्या सास्की बागेत फफरायला जात. हेनिक शलहहतो, 
“नतथे मी समवयस्क तसेच वयस्कर लोकाांिी गपिा मारत 
बसे. मारे् काही शमत्र तर वयोवदृ्ध होते. ते मला 
ततवज्ञानी म्हित आणि मारे् कौतकु करत.” 

मग एकाएकी1889 साली हेनिकच्या िाांत आयषु्यात 
एक दघुाटना घिली. तयाच्या वडिलाांना मानशसक पवकार 
जिला आणि 1896 साली तयाांचा मतृयू र्ाला. ते तयावेळी 
फक्त 52 वर्षांचे होते. हेनिकला वडिलाांच्या मतृयूचे अनावर 
द:ुख र्ाले. कधीतरी आििसुद्धा वडिलाांसारखे वेि ेहोऊ, 
अिी भीतीही तयाला वाटू लागली. 

जोसेफ गोल्िबस्मथ याांच्या मतृयनूांतर कुटुांबाची 
आचथाक बस्थती बबघिली. तयाांनी घरचे फकां मती फननाचर, 
सुांदर िेंटीांग आणि भाांिीकुां िी पवकून टाकली. हेनिक िाळा 
सुटल्यावर काम करू लागला, मुलाांच्या शिकवण्या घेऊ 
लागला. तयाच्या आईने खचा भागवण्यासाठी घरात 
खािावळ सुरू केली.  



या काळात हेनिकने नैराश्य आणि द:ुखाने 
पे्रररत असलेल्या कथा-कपवता शलहहण्यास सुरुवात 
केली.  

एके हठकािी तो शलहहतो, “मला मरू द्या, 
अांधाऱ्या थिग्यात रु्रू द्या.”  

तयाने एक नाटकही शलहहले. हे नाटक एक 
वेि लागलेला मनुष्य आणि तयाचे कुटुांब या 
पवर्षयावर आधाररत होते. या नाटकाला तयाने 
एका स्िधेसाठी िाठवले. स्िधेसाठी तयाने यानुस 
कोर्ााक हे टोििनाव घेतले. यामुळे तो ज्यू 
धमााचा आहे, हे स्िधेच्या िररक्षकाांना कळिार 
नव्हते.  



कोर्ााकने वॉसाा पवद्यािीठात वदै्यकिास्त्राचे शिक्षि घेतले. 
िॉक्टर बनल्यावर काही काळ तयाांनी एका मुलाांच्या 
हॉस्िीटलमध्ये काम केले. ते म्हित असत, “मला मुलाांमध्ये 
रमायला खिू आवितां.” 

कोर्ााकने मुलाांसाठी गोष्टी शलहहल्या आणि मोठयाांसाठीही 
िसु्तके शलहहली. “मुलाांचा, तयाांच्या पवचाराांचा आदर करा आणि 
सगळयात महत्त्वाचे म्हिजे मुलाांना भरिूर पे्रम द्या,” असे 
उिदेि ते मोठयाांना करत.    

यानसु कोर्ााक ज्य ूमुलाांसाठी सुरू र्ालेल्या नव्या 
अनाथालयाचे प्रमुख बनले. ते मुलाांना साखरेच्या गोळया 
वाटत, तयाांना कथा-पवनोद ऐकवत, जाद ूदाखवत. ते मुलाांना 
रांगीत खिू देत आणि आिल्या टकलावर चचत्र काढण्यास 
साांगत. मुलाांना गहृिाठ करण्यास ते मदत करत आणि 
मुलाांसोबत खेळ खेळत.  

 यानुस कोर्ााक तयाांच्या मुलाांमध्ये फार पप्रय होते.  



कोर्ााक बाहेर बसले की छोटी मुले तयाांच्या 
अांगाखाांद्यावर चढत, तयाांच्या दाढीिी खेळत. बऱ्याचदा मुले 
तयाांच्या कुिीत र्ोित. कोर्ााक मांद बस्मत करत म्हित, 
“मी एका वठलेल्या र्ािासारखा आहे आणि ही मुले माझ्या 
फाांद्याांवर बसिाऱ्या िक्षयाांसारखी आहेत.” 

कोर्ााक अनाथालयातील मुलाांचे िॉक्टर, हजाम, 
शिक्षक, पिता असे सवा काही होते. ते मुलाांची नखे आणि 
केस काित, मुलाांच्या चिलाांची दरुुस्ती करत. कुिा छोट्या 
मुलाचा दधुाचा दात ििला की ते तयाला बक्षीस देत. असे 
अनेक दात साठवून तयाांनी तयािासून मुलाांना खेळण्यासाठी 
एक छोटा फकल्ला बनवला. 

रात्री र्ोिण्याच्या वेळी कोर्ााक आणि तयाांची 
मदतनीस स्टेफेनीया पवबल्र्स्का प्रतयेक मुलाच्या 
िलांगाजवळ जाऊन तयाच्यािी बोलत, तयाच्या अांगावर 
िाांघरूि घालत आणि तयाांना गुिनाईट म्हित. 



ल्िन  

1930 साली रेडिओ हे साधन नवीन होते. साहबजकच, 
लोकाांना रेडिओ ऐकायला मजा येत असे. कोर्ााक रेडिओवर 
ननयशमतििे दर आठवड्याला कथा आणि उिदेििर 
कायाक्रम सादर करत असत.   

िोलांिमध्ये कोर्ााक याांचे कायाक्रम अनतिय लोकपप्रय 
र्ाले. यासाठी िोलीि साहहतय अकादमीने “गोल्िन लॉरेल” 
िुरस्कार देऊन तयाांचा सन्मान केला. िोलीि प्रजासत्ताकाने 
राष्ट्र ननमााि कायाासाठी तयाांना “शसल्व्हर क्रॉस” िुरस्कार 
प्रदान केला.  

1930 साली सांिूिा युरोि एका गांभीर िररबस्थतीतनू 
जात होता. 1933 साली वॉसाािासून 350 मैलाांवर 
असलेल्या बशलानमध्ये ज्यू धमीयाांच्या पवरोधी असलेल्या 
नार्ी िक्षाचे सरकार सते्तवर आले. तयाांनी ज्यू धशमायाांची 
िसु्तके जाळली आणि तयाांच्या मालमते्तवर ताबा शमळवला.    



1938 साली जमान फौज ऑबस्ट्रया 
देिात शिरली. 1 सपटेंबर 1939 रोजी 
जमान फौजाांनी िोलांिमधील वॉसाा आणि 
इतर काही िहराांवर क्जा केला. या काळात 
नतथे हदवसरात्र गोळीबार आणि बााँबहल्ले 
सुरू असत. सपटेंबर महहन्याच्या अखेरीस 
िोलांिने हार स्वीकारली.  

जमान फौजाांनी िोलांिवर ताबा 
शमळवल्यावर नार्ी लोक नतथे घसुले. 
तयाांनी तेथील ज्यू लोकाांवर जुलूम केले, 
तयाांची मालमत्ता व व्यवसाय जप्त केले, 
आणि तयाांना सक्तीने मजरुाांच्या 
छावण्याांमध्ये िाठवले. तयाांनी बळाचा वािर 
करून प्रतयेक ज्यू व्यडक्तला दांिावर 
िबेव्हिच्या ताऱ्याचे चचन्ह असलेला िट्टा 
बाांधायला लावला.  

यानसु कोर्ााक याांनी मात्र असा िट्टा 
दांिावर न बाांधण्याची ििथ घेतली. 



1940 साली नार्ीांच्या आदेिाचे िालन न 
केल्याबद्दल यानुस कोर्ााक याांना अटक करण्यात 
आली. एका महहन्यानांतर तयाांची सुटका र्ाली. 
िि वर्षाभरानांतर िुन्हा तयाांना अटक केली गेली. 
यावेळी एका शमत्राने तयाांना सोिवून आिले. 

एपप्रल 1940 मध्ये वॉसाात एक आठ फूट 
उांच शभांत बाांधण्यात आली. या शभांतीवर टोकदार 
तारा बसवण्यात आल्या. शभांतीच्या अांतगात 
भागात 73 रस्ते होते. या भागात चार लाखािेक्षा 
जास्त ज्यू लोकाांना राहाण्याची सक्ती केली गेली. 
कोर्ााक आणि तयाच्या अनाथालयातील मुलेसुद्धा 
नतथेच राहात होती. या भागाला “वॉसाा घेट्टो” 
(ज्यू लोकाांची वस्ती असलेला भाग) असे नाव 
ििले.  



कोर्ााक आिल्या मुलाांना “वॉसाा घेट्टो”मध्ये घेऊन 
जाण्यास नाखरू्ष होते. लहान मुले नतथे घाबरतील असे 
तयाांना वाटत होते. मग तयाांनी मुलाांना एका राांगेत उभे 
केले. सगळयात िढेु कोर्ााक होते आणि तयाांच्या सोबत एक 
मुलगा होता. या मुलाच्या हाती “फकां ग मॅट”चा र्ेंिा होता. 
“फकां ग मॅट” हे कोर्ााक याांच्या िसु्तकातील बाल राजाचे 
िात्र होते आणि तो मुलाांचा हहरो होता. मुलाांनी कवायत 
करत, गािे गात घेट्टोमधील नव्या घरात प्रवेि केला.    

1941 साली नार्ीांनी घेट्टोचे क्षेत्र घटवले. तयामुळे मुलाांना िुन्हा 
घर बदलावे लागले. 

जानेवारी 1940 मध्ये कोर्ााकने दैनांहदनी शलहायला घेतली. िि 
तयात ते क्वचचतच शलहहत असत. मे 1942 नांतर तयाांनी 
ननयशमतििे दैनांहदनी शलहायला सुरुवात केली. तयात तयाांनी घेट्टोचे 
विान करताना म्हटले, “पलेगने ग्रासलेला भाग........मनोरुग्िालय”. 
तयाांनी घेट्टोला “तरुुां ग” म्हटले.    



घेट्टोतील  घरात अनेक कुटुांबे 
दाटीवाटीने राहात. नतथे अन्न, कोळसा, 
जळि, और्षधे िुरेिी नव्हती. हजारो 
लोक रस्तयावर भीक मागत. लोक 
आिल्याकिील वस्तुांच्या बदल्यात 
िावाचा एक तुकिा मागत. घेट्टोमध्ये दर 
महहन्याला भूक आणि आजारििामुळे 
हजारो लोकाांचा मतृय ूहोई.  

कोर्ााक शलहहतो, “मार्ी मुले एका 
अननबित आणि भीतीदायक वातावरिात 
जगत आहेत.” 

12 जुलै 1942 रोजी, ‘लवकरच 
घेट्टो ररकामे करण्यात येिार, ज्यू 
लोकाांना काम करण्यासाठी िवूा भागात 
नेिार,’ असे जाहीर र्ाले. िि लोकाांना 
हे खरे नाही, हे उमगले होते. ज्यू 
लोकाांना मतृयुच्या छाविीत नेिार, हेच 
सतय होते. नतथे उरलेले अविेर्ष 
दहनघरात नष्ट करण्याची योजना होती. 
4 ऑगस्ट रोजी कोर्ााक याांनी 
दैनांहदनीत शलहहले, “सकाळी-सकाळी 
5.30 वाजता ढग दाटून आलेयत. 
आजचा हदवस हा नेहमीसारखाच जािार 
वाटतां.” तयाांनी आिल्या मुलाांच्या 
चेहऱ्यावरील हास्याबद्दल शलहहले, “तयाांचां 
हास्य ननस्तेज वाटतां. ते आजारी आहेत. 
तयाांची फुफ्फुसे कमजोर र्ालीयत.” 



दोन हदवसाांनांतर 6 ऑगस्ट रोजी नार्ी लोक कोर्ााकच्या 
मुलाांना अटक करण्यासाठी आले.  

कोर्ााकला तयारीसाठी फक्त 15 शमननटाांचा अवधी देण्यात 
आला. कोर्ााकने मुलाांना म्हटले, “चचांता करण्याचे आणि 
घाबरण्याचे कारि नाही. काहीही र्ाले तरी मी सतत 
तुमच्यासोबत असेन.” कोर्ााकने प्रतयेक मुलाला तयाची पप्रय 
वस्तू, एखादे खेळिे फकां वा िसु्तक, सोबत घेण्यास साांचगतले. 
मग मुले बाहेर राांग बनवून उभे राहहले. ते आिल्या पप्रय “वदृ्ध 
िॉक्टर”च्या मागेमागे कवायत करत चालू लागले. सगळयात 
िढेु असिाऱ्या मुलाच्या हाती “फकां ग मॅट”चा र्ेंिा होता.    

कोर्ााक, तयाांची मदतनीस आणि 192 मुले थेट समोर 
बघत चालत राहहले. चालताचालता ते कवायतगीत म्हि ू
लागले. अिा प्रकारे स्टेिनियतं तयाांनी दोन मलैाांचा प्रवास 
केला. वाटेत ते एका ज्यू धमीयाांच्या कबरस्तानाजवळून गेले. 
नतथे दफन न केलेल्या पे्रताांचा ढीग होता. मुले कोर्ााकच्या 
मागेमागे चालत राहहले.    



स्टेिनवर लोक आिल्याला टे्रनमध्ये 
बळजबरीने चढवू नये, यासाठी रित-भेकत होते, 
आकाांत करत होते. याउलट, यानसु कोर्ााकने मात्र 
आिल्या मुलाांना टे्रनमध्ये चढण्यास मदत केली.   

ऐनतहाशसक कागदित्राांत एक नोंद आढळते, ‘िेवटच्या 
क्षिी एका नार्ी सैन्याचधकाऱ्याने यानुस कोर्ााकला 
ओळखले आणि तयाांना सोिून देण्याचे आदेि हदले. िि 
यानसु कोर्ााकने िरत जाण्यास नकार हदला. अांनतम क्षिी ते 
आिल्या मुलाांना एकटेच सोिून जाण्यास तयार नव्हते.’   



नतथेच यानसु कोर्ााकचा तयाांच्या अनाथ मुलाांसह 
मतृयू र्ाला.  

मतृयूअगोदर यानसु कोर्ााकने आिल्या दैनांहदनीत 
िेवटची नोंद केली, “मी कधी कुिाबद्दल वाईट चचांतलां 
नाही, कुिाचां वाईट केलां नाही. कुिाचां वाईट कसां करायचां 
हेदेखील मला माहहत नाही.” 

टे्रन तयाांना ईिान्य हदिते 60 मैलाांवर असलेल्या टे्रब्लांका 
स्टेिनवर घेऊन गेली. या स्टेिनवर रेस्टॉरांट, हॉटेल, सलून 
आणि बेकरी अिा खोट्या िाट्या होतया. इतर िहराांत जािाऱ्या 
टे्रनच्याही िाट्या हदसत होतया. िि ज्यू लोकाांसाठी टे्रब्लांक 
स्टेिन हेच अांनतम मुक्कामाचे हठकाि होते. नतथून ते अन्यत्र 
कुठेही जािार नव्हते.  



लेखकाच ेमनोगत 
 

1878 हेच यानसु कोर्ााकचे जन्मसाल आहे, हे ननबितििे 
साांगता येत नाही. 1942 साली यानसु कोर्ााकने आिल्या 
दैनांहदनीत शलहहले, “मी उद्या 63 फकां वा 64 वर्षांचा होईन. गेल्या 
फकतयेक वर्षांत वडिलाांनी मार्ा जन्मदाखलाच बनवला नाही. 
तयामुळे मला बऱ्याच अिचिी आल्या.”   

कोर्ााक लहान असताना नेहमी एकटाच िाांतििे खेळत 
असे. तयाची आई म्हिते की तयाच्यात काही महत्त्वाकाांक्षाच 
नव्हती. कोर्ााकचे विील तयाला मूखा समजत. िि तयाची 
आजी तयाला “छोटा ततवज्ञानी” म्हित असे.   

कोर्ााकने सोबव्हयत रशिया-जिान, िहहले महायदु्ध आणि 
िोलांि-सोबव्हयत रशिया अिा तीन युद्धाांदरम्यान एक िॉक्टर 
म्हिनू सैन्यात काम केले.   

कोर्ााकने रेडिओ कायाक्रम करताना प्रथमच “वदृ्ध िॉक्टर” 
हे टोििनाव वािरले. कारि श्रोते एका ज्य ूमनुष्याकिून उिदेि 
ऐकत आहेत, हे रेडिओ स्टेिनच्या अचधकाऱ्याांना लिवायचे होते. 


